Første spire i køkkenhaven
Så er de første spire i mini køkkenhaven begyndt at komme op –
selvfølgelig er havekarsen den første der har vist tegn på at
ville frem her i verden

Men solsikken kommer også snart fri af jorden og broccoli og
salatblandingen er også godt på vej.

Det er altså rigtig hyggeligt at holde øje hver dag, og se
hvordan de forskellige frø spirer.

Nyd din dag

Mini køkkenhave – også for
voksne
Bilka og Føtex har i øjeblikket samlepotter, hvor man kan
samle forskellige små potter , hvor der er en potte, frø og
jord. Planterne strækker sig lige fra karse til solsikker til
tomater.

Da jeg i forvejen har gang i et flerårigt projekt med at have
bærbuske i baljer, synes jeg at det kunne være rigtig
hyggeligt også at have en lille køkkenhave, så sammen med min
mor, har vi nu startet vores fælles mini køkkenhave op.

Jeg har anskaffet mig en af de der plantebakker til at have
plantepotterne stående i mens de vokser sig store nok til evt.
omplantning.

Nu er det så bare at vente, og vente og vente til de begynder
at spire

Ha’ en pragtfuld dag

Forårsfornemmelser i baljerne
Foråret er på vej og i dag har jeg konstateret at rabarberne
er ved at gøre klar til en ny sæson.

Da jeg ikke er i besiddelse af en køkkenhave, har jeg valgt at
plante dem i et par af Jysk’s store plastbaljer.

Jeg har boret et par drænhuller i bunden af hver balje, hældt
leka nødder i og så jord, hvori rabarberplanten er sat.
Det er 3. år nu for 2 af baljerne og 2. år for de andre 2.
Det er så fedt når ideer viser sig at virke og så er det
super dejligt med lidt farve i haven selv i løbet af
vinteren, og det kommer der helt automatisk, når der står
pink, turkise og grønne baljer på terrassen
∼
Jeg har nemlig også et par andre planter i baljer.
Der er:
To med blåbær
En med røde hindbær
En med sorte hindbær
En med boisenbær
En med ribs
∼
Om vinteren har jeg blot lagt nogle gran grene over baljerne
med rabarber, da jeg første år oplevede at en af rabarberne
ikke kunne klare frostvejeret. Så klog af skade, ryger der nu
et par grene over dem og så ind under udhænget på huset, så de
ikke er direkte udsat for frost
Nu er det bare med at vente på at de første spæde
rabarberstængler er klar til at blive høstet

Forår kom nu…!

